
 بنزهایم،شهر شهروندان عزیز 

 

 روال عادی ندارد.زندگی عمومی . کامالً تحت کنترل داردنیز بنزهایم را شهر متأسفانه  ناروکبحران 

 .یافته استبه حداقل ممکن کاهش  عمومیتماسهای 

 .استدردناک ودشوار این محدودیت ها برای همه ما بسیار تحمل در این فصل بهار

 .استتردشوارا ز همه بیمار وبرای افراد مسن وضعیت به ویژه این 

 خودداری کنند.خود ودوستان عزیزان همشهریان ما ازدید وبازدید باید 

 ویا تهدید به بیکاری شده اندشده بسیاری از کارگران زن  ومرد یا وقت کار آنها کم 

 .ندرمغازه داران ترس از دست دادن کار وسرمایه شان را دا

بخش های صحی وآسایشگاه ، هافروشی  خوارکهکارگران در حالی که سایر کارگران  به خصوص 

 شرایط دشوارغذایی، دارویی ودرمانی درین ومواد کننده ی وسایل ، شرکت های تأمین  های پیران

 ند.نمایانجام وظیفه می 

 بطول خواهد انجامید.ی مدت بحرانی چمتاسفانه در حال حاضرکسی نمی تواند بگوید که این وضعیت 

برای راحت تر همیشه در خدمت شما بوده ودر پیشبرد کارهای رسمی ایم بنزهداری شهر کارمندان ما 

 می نماییم.خود را تالش سعی و شدن این وضعیت دشوار تمام 

در صفحه ی اصلی بیرگ اشتراسه انسایگه بطور همه روزه برای شما در مورد همه از هفته ی گذشته 

 مورد ضرورت معلومات ارائه می شود.مسایل 

 این نامه می خواهیم برای کسانیکه به انترنت و روزنامه دسترسی ندارند معلومات بدهیم . نبا نوشت

 .رهنمایی صورت می گیرد برای افرادی که به کمک شخصی ضرورت دارند

 مه روزه تشکیلمسئولین شهرداری بنزهایم با مسئولین بیرگ اشتراسه بطور ه هابرای سهولت کار

 ضروریات ومشکالت شما به مشوره می پردازند. سه داده و در موردجل

 

 آیا سوالی دارید؟

 : ما تماس بگیریداین شماره با اگر سوالی دارید با 

 یاوبعد از ظهر(  6صبح تا  8)از  0625114333تلفن خدمات 

 .service@bensheim.de از طریق ایمیل به

خرید برای  میخواهند کمک کنند مثالو افرادی که  دارندکمک  نیازاین هماهنگی را برای کسانی که 

روز  14و از  نباید دارای عالئم بیماری باشندیم. کسانیکه کمک می نمایند ، انجام می ده همسایه ها

 کرونا بوده نیامده باشند.بیشترپیش ازمنطقه ی که در آن خطر 

 ارائه دهندبرای شما،یز می توانند اطالعاتی را ن داریکارمندان شهر

، جزئیاتی در مورد احکام فعلی  انمراقبت از کودکچگونگی کارت شناسایی ، دریافت درباره  مثال

اما در مورد مسائل طبی برای شما پاسخ داده نمی شود. سئواالت پزشکی را میتوانید از  ن.ایالت هس

 116117یشه آماده ی پذیرش اند با این شماره تلفن تماس بگیرید: داکتر خانوادگی ویا داکتر های که هم

با این شماره  شام  8صبح تا  8روزانه از ساعت  «کرونا هوتالین» هسن ایالت ویا در محدوده ی 

 .می توانید تماس حاصل نمایید 08005554666

 مشاورتلفنی ازین وضعیت نگران اند بطور شبانروزی  برای حمایت روحی کسانی کههمچنین 

تماس حاصل سراسر کشور  دربطور رایگان  هاازطریق این شما ره موجود است شما می توانید 

 :نمایید

 1110222 0800و  1110111 0800

می دانم که این مقررات زندگی مشترک ما را تحت تاثیر قرار داده که پیش از بحران کرونا نمی من 



بسته شود، رفتن به رستوانت ها منع شود، بطور ناگاهانی مغازه ها توانستم برایم مجسم بنمایم که 

 آمدن به شهرداری محدود گردد. ومحافل عروسی وتدفین عزیزان ما منع شود 

این شرایط سخت برای ما نشان داد که شروندان بنزهایم با هم متحد بوده  وهمدیگر را حمایت می 

حیرمی سازد این نشان تما را مبما می شود نمایند. پیشنهادهای کمک وهمکاری که از طرف شهروندان 

 دهنده ی آنست که ما یکجائیم وهیچکس تنها نمی ماند.

 این وحدت وهمبستگی باعث افتخار ما است.

 .می توانیم به این انسجام افتخار کنیمما


